
Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark
– på vej mod en ny psykiatriplan

INVITATION TIL  KONFERENCE

Hvordan skal indsatsen på det psykiatriske 
område i Region Syddanmark udvikle sig?
Sæt dit præg på fremtidens psykiatriindsats i Region Syddanmark ved at deltage  
i konferencen om fremtidens psykiatri i Region Syddanmark.

Onsdag den 8. maj 2019
Kl. 14.30-19.30 på Comwell Middelfart

Regionsrådet er i gang med at udarbejde en psykiatriplan, der skal skabe rammer for  
udviklingen af psykiatrien i årene fremover. Som del af dette arbejde, skal der gennemføres  
en konference hvor der bliver mulighed for at drøfte vigtige temaer og indsatsområder på 
det psykiatriske område.

Vi ønsker at samle både folkevalgte, fagfolk, patienter og pårørende og ønsker en så bred 
repræsentation som overhovedet muligt, så der er repræsentanter fra alle vores samarbejds
partnere på psykiatriområdet.

Formålet med konferencen er at regionsrådet kan få en god dialog med fagfolk og samar
bejdspartnere, som kan bidrage med synspunkter og indsigt til regionsrådets arbejde med 
psykiatriplanen.

Vi glæder os til at se dig.

Stephanie Lose
Regionsrådsformand

Thies Mathiasen
Formand Psykiatri- og Socialudvalget 



PATIENTER OG PÅRØRENDE
Inddragelse og dialog bliver afgørende for fremtidens psykiatri. Hvordan skaber vi det bedste  
patient og pårørende samarbejde, og hvilken udvikling skal vi prioritere på området? Hvad skal  
vi gøre anderledes eller mere af i fremtiden?

ULIGHED I  SUNDHED
Regionrådet ønsker at sætte fokus på den ulighed i sundhed, der ofte kendetegner patienternes 
sitaution på det psykiatriske område. Hvilke nationale strømninger og mål på psykiatriområdet 
sætter dagsordenen i arbejdet med, at skabe mere lighed i sundhed? Hvilke løsninger byder sig til?

SAMMENHÆNG OG FOREBYGGELSE
Det nære sundhedsvæsen skal styrkes også på det psykiatriske område. Nøglen er et styrket  
samarbejdet mellem kommuner, regioner og praksissektoren. Hvad skal der til, for at vi kan styrke 
samarbejdet og indsatsen i kommunerne og på praksisområdet? Hvilke udfordringer skal håndte
res og hvilke veje bør vi vælge?

KAPACITET OG ORGANISERING
Hvordan ser kapaciteten på det psykiatriske område ud i Region Syddanmark? Hvilke udfordringer 
skal vi håndtere i tiden fremover, og hvilke scenarier er der for at håndtere udfordringerne?

FORSKNING OG KVALITET
Hvor er psykiatrien på vej hen? Hvordan arbejder vi med forskning og kvalitet, så det understøtter 
den faglige udvikling og det kliniske arbejde bedst muligt, til gavn for patienterne? Hvor ligger  
udviklingspotentialet i særlig grad (for eksempel telepsykiatri) og hvordan udnytter vi det?

FASTHOLDELSE,  REKRUTTERING OG KOMPETENCEUDVIKLING
Psykiatriens vigtigste ressource er kompetente og engagerede medarbejdere! Hvad skal der til  
for at tiltrække og fastholde medarbejdere i psykiatrien i fremtiden, og hvilke faglige kompetencer 
vil blive efterspurgt?

Tilmeldingsfrist senest 23. april 2019.
Link til tilmelding finder du i vedhæftede program.

Temaer på konferencen


